
 

 

Přílohy 

 

Příloha č. 1: „Poznávačka“ rádií z projektu Rádio Sdružák 

Příloha č. 2: Kvíz rádiového slangu (projekt Rádio Sdružák) 

Příloha č. 3: Kartičky s popisy rolí v projektu Nevěř všemu, co slyšíš…(a co se píše) 

Příloha č. 4: Text s korektorskými značkami k projektu Nevěř všemu, co slyšíš…(a co se píše) 

Příloha č. 5: Ukázka aplikačního úkolu k projektu Nevěř všemu, co slyšíš…(a co se píše) 

Příloha č. 6: Ukázka žákovské práce na novinovém článku o Sněhurce z projektu Nevěř 

všemu, co slyšíš…(a co se píše) 

Příloha č. 7: Literární romantismus – pracovní list k projektu Znaky romantismu 

Příloha č. 8: Pracovní listy a materiály k projektu „Kafkova proměna“ 

Příloha č. 9: Pracovní listy a materiály k projektu „Kafkova proměna“ - existencionalismus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 1: „Poznávačka“ rádií z projektu Rádio Sdružák 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 2: Kvíz rádiového slangu (projekt Rádio Sdružák) 

 

1. Rozhlasový podkres aneb hudbu pod mluveným slovem nazýváme: 

A) šumákem  B) bublákem  C) kašlákem 

 

2. Bodový scénář se stručným přehledem všech hlavních témat je: 

A) klimpl B) boďák C) skicák 

 

3. Když v rozhlasovém studiu uslyšíte, že se ztratil vindšus, někdo 

postrádá: 

A) zvukového technika  B) ochranný kryt na mikrofon  

 C) konec natočeného záznamu 

 

4. Výsuvné, několikametrové tyči zvukaře, na jejímž konci je 

připevněn mikrofon, se slangově říká: 

A) ptačí brko  B) hrábě  C) bambus 

 

5. Koprovat pro vysílání znamená: 

A) poslechnout a schválit  B) přestříhat a opravit jeho zvukovou 

stopu     C) zahodit a neodvysílat 

 

 

Zdroj: www.rozhlas.cz 

 

 

 



 

 

Příloha č. 3: Kartičky s popisy rolí v projektu Nevěř všemu, co slyšíš…(a co se píše) 

 

KARTIČKY: 

Přidělit žákům funkce dle jejich schopností (žák dobrý v češtině bude korektor, výtvarně 

nadaný bude grafik, sportovně disponovaný se ujme sportovní rubriky, žák mající v oblibě 

geografii dostane na starost zprávy ze světa, žákovi se slušným obecným rozhledem přidělit 

zprávy z domova apod. Počet a výběr funkcí (ruku v ruce s rubrikami) provede učitel – na 

základě počtu žáků ve skupinách (s přihlédnutím k jejich zájmům a schopnostem. Struktura 

všech skupin je stejná. 

 

Šéfredaktor 
Hlavou celé redakce je šéfredaktor. Bývá zodpovědný za obsah a podobu celého časopisu. Stará se o chod redakce a koordinuje jednotlivé 

činnosti potřebné pro vznik časopisu. Je zodpovědný vydavateli nebo redakční radě. Šéfredaktor zastupuje časopis na veřejnosti. To vše 
obvykle přináší tolik práce, že s jeho články se čtenáři téměř nesetkají. Karel Čapek k tomu píše: „Oblíbený sen většiny šéfredaktorů je, že 

musejí nějak zreformovat celou redakční práci, aby ji mohli obsáhnout…“ 

___________________________________________________________________________ 

Editor 

Co dělá editor? Pročítá články redaktorů. Přemýšlí, zda čtenáři mohou článkům porozumět, a upravuje je. Sleduje, zda články působí 

logicky, někdy ověřuje i fakta a zdroje. Fotoeditor vybírá vhodné místo pro fotografii k textu; někdy rozhoduje, k nemilosti fotografa, i o její 
podobě. Hlavní editor aktualizuje jednotlivé články před vydáním; rozděluje redaktorům prostor na stránkách; doplňuje chybějící titulky; 

překontrolované články posílá ke korektuře; doplňuje upoutávky. 

___________________________________________________________________________ 

Fotograf 
Fotograf s pomocí (digitálního) fotoaparátu pořizuje fotografii – pro školní časopisy nejčastěji portrétní, žurnalistickou, reportážní nebo 

reklamní. Profesionální časopisy využívají také fotografie specializovaných tiskových agentur. Fotograf svým záběrem dokáže v pravý 

okamžik zastavit děj, podat bezprostřední svědectví o události. Řada školních časopisů má své fotografy. 

Redaktor 
Redaktoři: kolektiv několika lidí pracujících pro vydavatele na plný úvazek. Většinou je každý redaktor zodpovědný za určitou část či 

rubriku novin (z domova, ze světa, sportovní redaktor…) 

V nejčistější podobě je redaktorem ten, kdo zpracovává spíše informace v redakci (na rozdíl od reportérů a zpravodajů). 

Reportér 

Reportér je redaktor, který pracuje v terénu. Musí být pohotový, schopný rychle formulovat a dávat si věci do souvislostí, mít smysl pro 

detail. Reportér popisuje většinou událost, které se osobně účastnil. Událost pozoruje a popisuje; využívá při jejím zpracování autentických 
situací a reakcí přímých účastníků děje. Reportér se musí účastníků na řadu údajů dotazovat; reportáže obsahují i zkrácené rozhovory. 

Moderní formou je fotoreportáž.  

___________________________________________________________________________ 

Korektor 
Časté chyby v textech by mohly odradit čtenáře. Korektoři opravují nejčastěji pravopisné a slohové chyby. Různé překlepy, chyby a případné 

doplňky textu, ilustrací nebo popisků vyznačují korektoři na otisku textu.  

Grafik 

Jsi velmi důležitá osoba, neboť právě grafik přetvořuje finální texty do podoby, kterou můžeme vidět na stáncích. Procedury "sazby" a 
"lámání" se účastní i redakce, neboť leckdy je třeba v zájmu líbivosti grafické úpravy text zkrátit či prodloužit. 

Profesionální časopisy mívají buď vlastní grafické oddělení, nebo si nechávají výslednou grafiku dělat externími studii. 

___________________________________________________________________________ 

Propagace, marketing, reklama, inzerce 
Profesionální časopisy si často vydělávají prodejem reklamního prostoru; marketingové oddělení zpracovává zejména požadavky zájemců o 

reklamu, inzerentů. 

  

Distribuce 
Velká vydavatelství mívají svá oddělení distribuce, starající se o rozvoz časopisů a zajišťující předplatné. Využívají distribuční společnosti. 

Tyto časopisy nezůstávají na stáncích déle, než vyjde příští číslo. Vydavatel sleduje počty neprodaných výtisků (tzv. remitenda). 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 4: Text s korektorskými značkami k projektu Nevěř všemu, co slyšíš…(a co se píše) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 5: Ukázka aplikačního úkolu k projektu Nevěř všemu, co slyšíš…(a co se píše) 

 

NÁZEV APLIKAČNÍHO ÚKOLU                                Aplikační úkol č. 3 

Vytvoření novinového článku                                  pondělí, 3. a 4. hodina 

TEXT ÚKOLU:  
V součinnosti s kolegy z redakce vytvoř článek na téma Maškardní den na ZŠ 
Sdružení. 

 

POSTUP: /popis kroků, které se od žáků očekávají/ 

1) Seznam se s tématem 

2) V součinnosti se spolužáky si připrav a roztřiď informace 

3) Napiš si hrubou osnovu článku 

4) Spolu s ostatními členy skupinky piš článek (s důrazem na roli, 

kterou sis vybral v první části projektového dne) 

 

ČAS NA PRÁCI: 90 min. 

ROLE V PRACOVNÍ SKUPINĚ: 

Viz 1. a 2. hodina 

 

VÝSTUP PRÁCE /forma prezentace výstupu/: 

Novinový článek 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 6: Ukázka žákovské práce na novinovém článku o Sněhurce z projektu Nevěř 

všemu, co slyšíš…(a co se píše) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 7: Literární romantismus – pracovní list k projektu Znaky romantismu 

 

 

 



 

 

Příloha č. 8: Pracovní listy a materiály k projektu „Kafkova proměna“ 

  

Proměna 

1. část  

Když se Řehoř Samsa jednou ráno probudil z nepokojných snů, shledal, že se v posteli 

proměnil v jakýsi nestvůrný hmyz. Ležel na hřbetě tvrdém jak pancíř, a když trochu nadzvedl 

hlavu, uviděl své vyklenuté, hnědé břicho rozdělené obloukovitými výztuhami, na jehož 

vrcholu se sotva ještě držela přikrývka a tak tak že úplně nesklouzla dolů. Jeho četné, 

vzhledem k ostatnímu objemu žalostně tenké nohy se mu bezmocně komíhaly před očima. 

Co se to se mnou stalo? pomyslel si. Nebyl to sen. Jeho pokoj, správný, jen trochu příliš malý 

lidský pokoj, spočíval klidně mezi čtyřmi dobře známými stěnami, Nad stolem, na němž byla 

rozložena vybalená kolekce vzorků soukenného zboží - Samsa byl obchodní cestující -, visel 

obrázek, který si nedávno vystřihl z jednoho ilustrovaného časopisu a zasadil do pěkného 

pozlaceného rámu. Představoval dámu, opatřenou kožešinovou čapkou a kožešinovým boa, 

jak vzpřímeně sedí a nastavuje divákovi těžký kožešinový rukávník, v němž se jí ztrácí celé 

předloktí. 

Řehořův pohled se pak obrátil k oknu a pošmourné počasí - bylo slyšet, jak kapky deště 

dopadají na okenní plech - ho naplnilo melancholií. Co kdybych si ještě trochu pospal a 

zapomněl na všechny blázniviny, pomyslel si, to však bylo naprosto neproveditelné, neboť 

byl zvyklý spát na pravém boku, v nynějším stavu se však do této polohy nemohl dostat. Ať 

sebou házel sebevětší silou na pravý bok, vždycky se zase zhoupl zpátky naznak. Zkoušel to 

snad stokrát, zavřel oči, aby se nemusel dívat na zmítající se nohy, a přestal, až když ucítil v 

boku lehkou, tupou bolest, jakou ještě nikdy nepocítil. 

Ach bože, pomyslel si, jaké jsem si to vybral namáhavé povolání! Den co den na cestách. 

Zlobení s prací je mnohem víc než přímo v obchodě doma, a k tomu ještě ten kříž s 

cestováním, starosti o vlaková spojení, nepravidelné, špatné jídlo, stále se střídající známosti, 

jež nikdy nenabudou trvalosti, srdečnosti. Aby to všechno čert vzal! Ucítil nahoře na břiše 

slabé svědění; pomalu se sunul po hřbetě k čelu postele, aby mohl lépe zvednout hlavu; našel 

svědící místo, poseté spoustou drobných bílých teček, které nedovedl posoudit; a chtěl to 

místo jednou nohou ohmatat, hned ji však stáhl zpátky, neboť při dotyku ho hrůzou zamrazilo. 

Sklouzl opět zpátky do dřívější polohy. Z toho časného vstávání člověk dočista zpitomí, 

pomyslel si. Člověk se potřebuje vyspat. Jiní kupci si žijí jak ženy v harému. Když se 

například během odpoledne vrátím do hostince, abych si přepsal získané zákazníky, sedí si 

tihle páni teprve u snídaně. To bych si tak mohl zkusit u svého šéfa; na místě bych letěl. 

Ostatně kdoví jestli by to pro mne nebylo lepší. Kdybych se kvůli rodičům nedržel, dávno 

bych dal výpověď, šel bych rovnou k šéfovi a od plic bych mu řekl, co si myslím. Ten by 

určitě spadl z pultu! Je to také divný způsob, sednout si na pult a z té výšky mluvit se 

zaměstnancem, který navíc kvůli šéfově nedoslýchavosti musí přistoupit až těsně k němu. Nu, 

ještě se té naděje docela nevzdávám; jen co budu mít pohromadě tolik peněz, abych splatil, co 

mu rodiče dluží - může to trvat ještě tak pět šest let -, rozhodně to udělám. Pak se to rozetne. 

Prozatím ovšem musím vstát, protože mi v pět jede vlak. 

A podíval se na budík, který tikal na prádelníku. Pane na nebi! pomyslel si. Bylo půl sedmé a 

ručičky šly klidně dál, dokonce bylo půl pryč, pomalu už tři čtvrti. Že by byl budík 

nezazvonil? Z postele bylo vidět, že byl správně nařízen na čtvrtou hodinu; určitě také zvonil. 

Ale což bylo možné klidně zaspat to zvonění, které otřásá nábytkem? Nu, klidně zrovna 
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nespal, zato patrně tím tvrději. Co však teď počít? Příští vlak jede v sedm hodin; aby ho stihl, 

musil by si nesmírně pospíšit a kolekce ještě není sbalená a sám se necítí nijak zvlášť svěží a 

spolehlivý. A i kdyby vlak stihl, šéfovo hromování ho nemine, poněvadž sluha z obchodu 

čekal u vlaku o páté a dávno podal hlášení, že ho zmeškal. Je to šéfova stvůra, bez páteře a 

bez vlastního rozumu. Co kdyby se hlásil nemocný? Ale to by bylo krajně trapné a podezřelé, 

poněvadž za celých pět let služby nebyl Řehoř ani jednou nemocen. Šéf by určitě přišel s 

lékařem od nemocenské pokladny, vyčítal by rodičům, že mají líného syna, a všechny 

námitky by zatrhl odkazem na lékaře od pokladny, pro kterého jsou přece vůbec všichni lidé 

úplně zdrávi, jenže se štítí práce. A byl by ostatně v tomto případě v neprávu? Až na jistou 

ospalost, která byla po tom dlouhém spaní doopravdy zbytečná, cítil se Řehoř skutečně docela 

dobře a dokonce měl řádný hlad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 9: Pracovní listy a materiály k projektu „Kafkova proměna“ - existencionalismus 

 

EXISTENCIONALISMUS  

Existencionalismus (též existencialismus) v literatuře má logicky své kořeny 

ve stejnojmenném filosofickém směru, který vznikl po 1. světové válce v Německu. 

Jeho hlavními představiteli byli S. Kierkegaard, Martin Heidegger a Karl Jaspers. 

Některé základní myšlenky existencialismu: 

 Je uznávána jen a jen existence jedince. 

 Zabývá se problematikou bytí člověka v soudobém světě, vidí člověka 

opuštěného Bohem, sleduje jeho osamocení  ( lze také říci, že lidé trpí pocitem 

nedobrovolné „ vrženosti“ do světa lidí, člověk se cítí být v soudobém světě „ 

cizincem“ neschopným komunikace s druhými). 

 Život člověka je starost (člověk je odsouzen ke svobodě). 

 Problémem je to, že člověku je sice dána jako jedna z možností svoboda, ale tu 

si neuvědomuje. Prožívá ji teprve ve vyhrocených a mezních situacích-proto je 

u existencialistů (a tedy i v literatuře) tolik exponovaných situací, tolik 

úzkosti, zoufalství, strachu a existenčních starostí. 

 Hlavní literární hrdinové obyčejně dospívají k poznání, že pravá lidská 

existence je v pochopení života jako neodvratitelného směřování ke smrti. 

Existencialismus 30. let ukazoval především člověka zdecimovaného, na 

přelomu života a smrti, jednoduše v situaci, která ho zbavovala jakýchkoliv iluzí. 

Teprve po válce vyšlo opět najevo, že sám život nabyl znovu smyslu a hrůza ze 

smrti byla překonávána. 

 V literatuře se existencialismus rozvíjel od 40. let-z myšlenkového 

hlediska se vlastně jednalo o velice úspěšný kulturní přenos německého 

existencionalismu do pařížského intelektuálního prostředí. Proto také ty 

nejslavnější autory budeme hledat především ve Francii. 

     

   (Prokop, V.: Přehled světové literatury 20. století, Karlovy Vary 2006, s. 35) 

 

 


